
 

 
Protokoll FSMK:s styrelsemöte– torsdag 14 oktober 2021 kl 10.00 – 11.56 

FSMK:s organisationsnummer: 8025245658 
Zoom: https://sh-se.zoom.us/j/68639417673?pwd=eHpRcUphQnZSYkhWVzB1N3MvSCsxQT09 

 
 

Närvarande:  
Ordinarie ledamöter: Göran Bolin (ordf.), Solange Hamrin (sekr.), Gabriella Sandstig (v. 
ordf), Kristina Stenström (kommunikatör), Torbjörn Rolandsson (kassör), Kristoffer Holt, 
Sofia Johansson, Kristina Jerner Widestedt (lämnade vid 10.49) 
Suppleanter: André Baltz (lämnade vid 11.54), Johan Lindell, Carina Tenor (lämnade vid 
11.35). 
 
Frånvarande: 
Ernesto Abalo, Hanna Hallin. 

 
1. Mötets öppnas 
2. Kristina Stenström utses som justerare till protokollet. 
3. Dagordningen fastställs.  
4. Föregående protokoll godkänns med notering att det saknas i protokollet att Göran Bolin 

var närvarande på styrelses möte.  
5. Beslut om föreningens firmatecknare. Förslag: ordförande och kassör tecknar 

föreningens firma enskilt (var för sig). 
Föreningsadressen är Institutionen för mediestudier, Stockholms Universitet, 115 91 
Stockholm, vilket är adressen till kassörens institution. 
 

6. Doktorandstipendier. Förslag till diskussion bifogas i bilaga 1. 
 

Det föreslogs några punkter som kriterier för utdelningen av doktorandstipendier. 
Klimat/miljöfrågan (resa med tåg eller flyg) togs upp som ett möjligt kriterium. 
Doktoranden skulle då ha möjlighet att presentera två budgeter (en för tåg och en för flyg).  
  



Styrelsen beslutade att godkänna förslaget som presenterats av (bilaga 1) vice-ordföranden 
och ordföranden. 
 
Information om stipendiet kan finnas som en flik på FSMK:s hemsida och kommuniceras i 
samband med olika konferenser. 
 
Förslaget prioriterar doktorander med accept-fullpaper över accept-abstrakt. Dokumentet 
(bilaga 1) nämner fyra primära konferenser ICA, ECREA, IAMCR och Nordmedia men även 
andra konferenser kan beaktas (se bilaga 1 för fulltext). 
 
Ordföranden och vice-ordföranden fortsätter att arbeta med en konkret text till utlysningen. 
Stipendiet kommer att utlysas i januari i anslutning till att ICA-konferensen meddelar vilka 
papers som accepterats. 
 
Ordföranden kommer att ta fram ett årshjul med information om förenings 
verksamhetsaktivitet. Kalendern (årshjulet) kommer att användas internt. 
 

 
7. Kommunikationsplan. Förslag bifogas i bilaga 2.  

 
Diskussionen om kommunikationsplanen inleds med frågan om vilka av de övergripande 
verksamhetsmålen och de operativa målen som går att lösa med kommunikationsinsatser. Det 
föreslogs att föreningen publicerar en uppdaterad lista med doktorandkurser på FSMK:s 
hemsida. 
 
Möjligheten för föreningens att åter kunna bli en remissinstans i frågor relaterade till medie- 
och kommunikationsforskning har diskuterats. Särskilt lyftes att styrelsemöten kunde fungera 
som forum för att bevaka och diskutera aktuella ämnen som berör medlemmarna. 
Ordföranden ska ta fram en beskrivning om hur ECREA:s subkommitté arbetar med dessa 
aktuella frågor. Punkten tas upp på nästa styrelsemöte. 
 
En fråga som lyftes och diskuterades var om hur föreningen använder sina traditionella och 
digitala kommunikationskanaler och vilket innehåll som publiceras på dessa kanaler.  
 

8. FSMK-dagen.  
 

Solange Hamrin (Sundsvall) föreslog 5–6 maj för FSMK-dagen 2022. Förslaget på datumet 
togs emot positivt av medlemmarna. Planeringsgruppen i Sundsvall föreslog temat 
”Digitalisering”. En första skiss på programmet kan presenteras på nästa styrelsemöte. 
Styrelsen bidrog med flera förslag på panel och paneldeltagare. Alla uppmanades att skicka 
fler förslag och idéer om panelämne och paneldeltagare via mejl. 
 
 

 



9. Mötesdatum kommande verksamhetsår 
Mötesdatum för kommande verksamhetsåret diskuteras på nästa styrelsemöte den 6 
december 2021, kl. 15.00. 

 
10. Övriga frågor 

- 
11. Mötets avslutas 

 

 

Sekreterare Justerare  

 
 

Solange Hamrin 

Sundsvall, 2021-10-14 

Kristina Stenström 

Stockholm, 2021-10-19 

 

 

 

 

 

 
 

 


